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10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe
11:00-12:30   Serviciu divin: 

DUMINICĂ 

  Închinare, cor
  Mesaj: Alexandru Neagoe
  Glasul suferintei anonime
   (Evr. 11:32 - 12:2)

  Închinare
  Mesaj: Adrian Pătășan

  Interviuri și discuții

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

JOI        

  Cum ne pregătim pentru

  Mărturia unui creștin 

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  (1 Petru 4:12-19)

19:00 - 20:30 Seară de tineret: 

  Mesaj: Petru Bulica

  Cina Domnului

  persecutat (Majeed)

  “încercarea de foc”

  Credința care te costă totul: 

  Închinare, cor

MARTI

  Închinare
Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 45|07.11.2021

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Pentru frații și surorile noastre în 

Domnul, care se confruntă cu persecuții. 

Dumnezeu să le dea curaj și tărie pentru a 

putea fi biruitori în încercări.

Dragoste. Fie ca modelul Domnului Isus 

să ne fie mereu etalon în a fi plini de 

dragoste pentru cei din jur, arătându-le 

acest lucru în mod practic, prin implicare 

activă în viețile lor.

Timpul personal de părtășie.Dumnezeu 

să ne ajute să facem o prioritate din timpul 

personal de părtășie și să ne conștientizeze 

de importanța acestuia.

Familiile din România. Să ne rugăm 

pentru păstrarea valorilor creștine în 

definirea și instituirea familiei și oprirea 

legilor care o afectează, pentru schimbarea 

atmosferei spirituale din familii și pentru 

ca prezența Duhului Sfânt să pătrundă în 

fiecare casă și să atingă fiecare inimă.

Pentru izbăvire din criza sanitară, 

politică și spirituală. Ne smerim, ne 

abatem de la rău, căutăm Fața Domnului și 

ne rugăm pentru: salvarea vieților de la 

moarte fizică și spirituală, pentru biruință 

prin har și adevăr, asupra duhului de 

învrăjbire; mijlocim pt. poporul român: cei 

care iau decizii la nivel central și local, ca 

aceștia să devină oameni preocupați sincer 

de binele semenilor și de asemenea, cei care 

sunt afectați de deciziile luate de cei aflați 

în autoritate, să caute mai întâi Împărăția 

lui Dumnezeu; toți creștinii să caute să 

atingă standardele din 2 Tim. 2:23-26. 

La multi ani!,

Post și rugăciune. Membrii bisericii sunt 
îndemnați să pună deoparte o zi pe 
săptămână pentru post și rugăciune. Să 
caute Fața Domnului și să se roage pentru 
izbăvire de criza sanitară, politică și 
spirituală prin care trece țara noastră.

Mărturie. În cadrul serviciului divin din 
această seară, vom asculta mărturia 
impresionantă a unui tânăr care s-a 
confruntat cu persecuții în țara natală.

Adunări de rugăciune. Vă reamintim de 
importanța pe care biserica noastră o 
acordă rugăciunii. În acest sens, vă 
invităm la rugăciunea care se desfășoară în 
cadrul fiecărui serviciu de joi seara, 
precum și la alte seri de rugăciune, în 
cursul săptămânii, după cum urmează: 
marțea și vinerea, ora 18:00, miercurea, 
ora 6:00, joia, ora 18:00 (doar surorile). 

Comitet prezbiteri și diaconi & audieri 
candidați botez: 8 noiembrie, ora 18:00. 

Botez nou-testamentar: duminică, 28 
noiembrie, dimineața.

Pătălău Lavinia

Belu-Borozan 
Florin

Bold Raveca

Fizedean Melania
Humita Mariana

Coman Iulia
Criste Rodica

Berce Gabriel

Cîrja Ioan

Isac Gheorghina
Mate Angela
Mercea Teodor Jr

Dumitru Antonia

Neagoie Ioan

Zah Daniel
Sicoe Maria

Balc Anca



STUDIU BIBLIC 7 noiembrie

MANDATUL DE PĂRINTE ÎN FAMILIA CREȘTINĂ
Text biblic:  Psalmul 78:1–8, Proverbe 22:6

Misiunea cea mai importantă a părinților creștini este de a le prezenta copiilor Evanghelia prin 
cuvinte și exemplu personal, așa încât copiii să-L glorifice pe Dumnezeu și să poată să ajungă 

la o relație personală cu El.

1. Cunoașterea voii lui Dumnezeu 

3. Misiunea de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu 

Este adevărat că părinții au multe responsabilități: trebuie să pună la dispoziția copiilor hrana de 
care ei au nevoie, un acoperiș deasupra capului și alte bunuri materiale. În plus, părinții sunt 
interesați de dezvoltarea emoțională și socială a copiilor lor, precum și de succesul uman și 
profesional al acestora. Toate aceste obiective, deși necesare, nu constituie marele țel urmărit de 
părinții creștini.  A fi un părinte creștin înseamnă a-l ajuta pe copil să descopere adevărul 
Evangheliei și a-l conduce în laudă și închinare înaintea lui Dumnezeu. Copiii trebuie să învețe 
cât de puternic și glorios este Dumnezeu! Totul trebuie făcut spre gloria lui Dumnezeu (Romani 
11:36), inclusiv asumarea mandatului de părinte. 

În calitate de părinți, trebuie să le prezentăm copiilor Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au nevoie de 
hrană pentru suflet, tot așa cum au nevoie de pâinea zilnică. A fi un părinte creștin înseamnă, în 
esență, să le prezentăm copiilor Cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat așa încât să poată ajunge 
și ei să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal. Această misiune este enunțată clar în Vechiul 
Testament, imediat după ce Moise le transmite israeliților conținutul Legii lui Dumnezeu.

2. O dorință de  glorificare a Numelui lui Dumnezeu 

1. O responsabilitate personală și inter-generațională

Fiecare generație are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu trebuie transmisă de 
la o generație la alta, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, 
când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor (v. 6). Este o greșeală să presupunem că 
cei care vor veni după noi vor cunoaște în mod automat Cuvântul Domnului, în absența educației 
parentale creștine.

Părinții credincioși au misiunea de a-i crește pe copii în „mustrarea și învățătura Domnului” 
(Efeseni 6:4), însă pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar ca părinții înșiși să-L cunoască 
pe Domnul în mod personal. Cu alte cuvinte, părintele credincios experimentează relația cu 
Dumnezeu, Îl cunoaște pe Domnul într-un mod personal și, astfel, poate să fie un martor al 
Domnului pentru copiii Săi.  Responsabilitatea de a fi un părinte creștin izvorăște, deci, din 
propria experimentare a Evangheliei, însă ea are la bază și o grijă autentică față de posteritate. 

II. Scopurile specifice ale educației parentale  

I. Esența mandatului de părinte creștin

2. Încrederea în Dumnezeu 

3. Recunoștința și ascultarea de Dumnezeu  

Un alt scop concret urmărit de părinții creștini vizează încrederea în Dumnezeu. Prezentarea 
Evangheliei în contextul educației parentale nu este un simplu exercițiu pedagogic, ea are loc 
pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu.  Necredința stă la baza tuturor păcatelor pe 
care le înfăptuiesc oamenii. Este foarte simplu ca un copil, atunci când va crește mare, să aleagă 
calea compromisului în materie de relații, siguranță financiară, emoțională. Învățând din 
Cuvântul lui Dumnezeu și din mărturia părinților săi, copilul va ști că Dumnezeu este vrednic de 
încredere, că împlinește tot ceea ce a promis, că El îi binecuvântează pe cei credincioși. 

Părinții se simt jenați atunci când copilul nu știe să spună „Mulțumesc!”. Tentația ingratitudinii 
este foarte mare, inclusiv față de Dumnezeu. Este foarte important ca cei mici să nu uite lucrările 
lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Nu e vorba de un simplu exercițiu de „memorare” a 
lucrărilor lui Dumnezeu; este vizată o trăire evlavioasă, cu mulțumire față de binele pe care ni-l 
face Dumnezeu. Tocmai această înțelegere și amintire a lucrărilor divine îl va ajuta pe copilul 
devenit adult să asculte de poruncile lui Dumnezeu, în momentul în care este ispitit să se bazeze 
pe înțelepciunea sa ori pe „sprijinul otrăvit” oferit de alți oameni (Psalmul 146:3-5).

Educația parentală creștină are și un important scop preventiv. Inima omului este predispusă la 
răzvrătire, iar aceste lucruri se pot remarca încă din perioada copilăriei. Desigur, educația 
parentală nu poate transforma o inimă răzvrătită, dar poate promova Evanghelia, care are tocmai 
această putere, de a schimba inimi. În momentul în care părinții creștini își iau în serios mandatul 
și le prezintă copiilor lor Evanghelia, prin harul lui Dumnezeu, ei pot preveni răzvrătirea.

4. Prevenirea răzvrătirii 

Există multe moduri în care creștinii sunt persecutați: violență fizică și moarte, închisoare pe 

nedrept,  lipsa libertății religioase, cum ar fi dreptul de a se închina sau de a împărtăși credința 

lor, discriminare în ocuparea forței de muncă și educație. 

Credincioşii din Asia Centrală, Egipt, India, Iran, 

Nigeria, Pakistan şi multe alte ţări se confruntă cu 

violenţă, închisoare şi chiar moartea. Sistemul islamic 

nu permite libertatea religioasă. Există locuri în lume, 

cum ar fi Coreea de Nord în care actele de persecuţie au 

loc dar pe care noi nu le cunoștem. Sunt mii de fraţi şi 

surori creştini care suferă persecuţie doar pentru că Îl 

mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn. S-a estimat că în 

secolul XX au fost martirizaţi mai mulţi creştini decât 

în celelalte secole la un loc.

Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; 

de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup. (Evrei 13:3)

Să ne rugăm pentru toți frații și toate surorile care trec prin persecuții!

ZIUA MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE 

PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
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